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§ 81 
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
  
 
 
 
 
§ 82 
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus:  
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Keloniemi Katri ja Laakso Arvo. 

 
 

 
Päätös: 

 Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 83 
(asia 3) 
TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1-3, 2022 
 
 Toiminnan ja talouden toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä loppuvuo-

den ennuste. Kuntamaiseman raportointia esitellään kokouksessa. 
 

TALOUDELLINEN TOTEUMA 
  
 Toimintatuotot: 23,5 % 
 Toimintakulut: 25,1 % 
 
 Huomioitavaa on palveluiden ostot 33,2 %. Ostopalveluiden ylitys johtuu pääasiassa 

covid- näytteistä. Kuntayhtymän on mahdollista hakea korvausta covidista myös 
vuonna 2022. 

 
 Perintää on hoidettu aktiivisesti alkuvuonna: 
 Tällä hetkellä saatavia on vuodelta 2020 371 551,52 € ja vuodelta 2021  
 215 903,13 €. 
  

ERIKOISSAIRAANHOIDON TOTEUMA 
 

Erikoissairaanhoidon kuntaraportit ovat esityslistan liitteenä. Auran osalta nousua 
psykiatrian hoitojaksoissa. Toteumaprosentti on 37,4 %.  Siirtoviivemaksuja on alku-
vuonna kertynyt Auraan (3) vuorokautta 4.200 € ja Pöytyälle (11) 14.350 €. Kustan-
nukset ovat syntyneet, koska tk-osastolla on ollut kolme kertaa koronaepidemia al-
kuvuoden aikana ja paikkoja on jouduttu supistamaan. 

 
 Erikoissairaanhoidon kuntaviuhkan mukaan kustannukset: 
 Pöytyä -3,4 % ja Aura +5,2 %.  
 
 
  

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 
 
  Hallintopalveluiden alkuvuosi on ollut työntäyteinen tilinpäätöksen ja hyvinvointialu-
  een valmistelun vuoksi. Laajoja tiedonsiirtoja on toimitettu hyvinvointialueelle kuten 
  sopimukset, tiedot kiinteistöistä, irtaimistosta ja henkilöstöstä. Kuntayhtymän johta-
  taja on tehnyt talouspäällikön tehtäviä oman työn ohella. Taloussihteeri on puuttu-
  nut koko alkuvuoden ja palkkasihteeri on tehnyt myös nämä työtehtävät. Tilinpää-
  tökseen hankittiin apua Kuntamaisema Oy:tä ja Auran tilitiimistä.  

  Tammikuussa tuli ilmi, että perintätoimet ovat kesken vuoden 2020-2021 osalta. Pe-
  rintätoimen järjestäminen ja laskutus on aloitettu alkuvuonna. Asiakaspalautteen 
  käsittelyyn ja asioiden selvittämiseen on palkkasihteeriltä mennyt huomattavasti 
  aikaa. Useita kilpailutuksia ja hankintoja on valmisteltu ja tehty alkuvuonna. 
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  Kiinteistöhuollon osalta on alkuvuonna myös jouduttu turvautumaan ostopalveluun 
  äkillisen henkilöstötilanteen vuoksi. Ruokapalveluissa on kärsitty ajoittain työvoima
  pulasta. 

AVOTERVEYDENHUOLTO (SAIRAANHOITOPALVELUT, TERVEYSNEUVONTAPALVELUT) 
 
 Terveysasemien toiminta on jatkunut aiempien vuosien tapaan neljällä terveysase-

malla poikkeuksena 24.1.2022 alkanut Yläneen terveysaseman sairaanhoidon sulku 
henkilökuntamme koronaan liittyvien sairaslomien vuoksi. Covid-19 tauti koetteli 
meitä alkuvuodesta myös vuodeosastolla, jossa se aiheutti kaikkiaan kolme osastosul-
kua, jona aikana uusia potilaita emme voineet ottaa sairastumisriskin vuoksi. Talou-
dessa tämä näkyy vuodeosaston myyntituottojen arvioitua vähäisempänä toteutu-
mana.  

 
 Työntekijöidemme kokema kuormitus lisääntyi huomattavasti vuodeosastollamme lu-

kuisiin eristyksiin liittyvän työmäärän kasvun sekä henkilökunnan poissaolojen vuoksi. 
Poliklinikalla kuormitusta sairastuneisuuden lisäksi aiheutti myös maaliskuun 2022 lo-
pussa pitkäaikaisen lääkärimme eläköityminen sekä Auran ja Yläneen lääkäreiden irti-
sanoutuminen. Siirsimme lääkäreiden infektiovastaanoton takaisin päivystyshuonee-
seen heidän työkuormansa vähentämiseksi. Lääkäreillä olemme lisäksi aloittaneet va-
paaehtoiset iltavastaanotot ja tehneet muutoksia päivystyskäytäntöihin lisätäk-
semme vastaanottoaikojen määrää.  

  
 Avoimiin virkoihin ei huhtikuun aikana löytynyt hakijoita niin lääkäri- kuin sairaanhoi-

tajapuolellakaan riittävästi ja loppuvuoden ennusteessa painottuu voimakkaasti vuok-
ratyövoiman tarve. Panostuksemme ennaltaehkäisevässä toiminnassa oli lasten ja 
nuorten covid-19 taudin aiheuttaman hoitovelan purkamisessa ja kesän alkaessa 
olemmekin saaneet kouluterveydenhuollon toteutumattomat käynnit tehtyä. Loppu-
vuoden ennusteessa on varauduttava neljänteen rokotekierrokseen sekä hyvinvointi-
alueelle siirtymiseen liittyvien kliinisten projektien viemään työvoimapanokseen.  

 
 

HOITOTYÖ 
 Alkuvuonna on Covid-19 tauti läpäissyt lähes kokonaisuudessaan kuntayhtymän 

hoito- ja laitoshuollon henkilöstön ja sairauspoissaoloja on ollut paljon. Sijaistyövoi-
man saatavuudessa on ollut huomattavia haasteita ja tästä syystä henkilöstön kuor-
mitus eri yksiköissä on lisääntynyt.  

 
 Haasteista huolimatta olemme pystyneet aloittamaan maaliskuun alusta osastolle 

suunnatun fysioterapeuttien viikonlopputyön pilotoinnin. Tähän mennessä saadut ko-
kemukset ovat olleet positiivisia sekä potilailta että henkilökunnalta.  

 Maaliskuusta on yhden sairaanhoitajan työpanos suunnattu vastaanottotyössä koko-
päiväisesti päivystävän sairaanhoitajan tehtäviin sekä lisätty sähköisesti varattavia sai-
raanhoitajan ja Lämä-hoitajan vastaanottoaikoja. Äitiys- ja lastenneuvoloissa koti-
käyntien tekeminen on aloitettu uudelleen Covid-19 pandemian jälkeen.  
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HAMMASSAIRAUKSIEN HOITO 
 
 Koronaan liittyvät sairauspoissaolot ovat rasittaneet hammashuoltoa koko alkuvuo-

den. Sijaisia poissaoloihin ei ole saatu, joka lisännyt hammashuollon henkilöstön 
kuormitusta. Lisäksi yksi hammaslääkäreistä jäi lakisääteiselle virkavapaalle ja myös 
tähän sijaisuuteen ei ollut hakijoita. Hammashuollossa ollut alkuvuoden keskimäärin 
kahden hammaslääkärin, yhden suuhygienistin ja yhden hammashoitajan vajaus. 

 Sijaisten saannin hankaluuden vuoksi, hammashuollon resurssit olleet vajaat ja hoi-
tojonoa ei ole pystytty juurikaan lyhentämään alkuvuoden aikana. Ensiapuluontoiset 
käynnit sekä niiden jatkohoidot ja alle 18-vuotiaiden hoito on pystytty järjestämään. 
Hammashuollon palveluita on ollut saatavilla kaikilla terveysasemilla resurssipulasta 
huolimatta. 

 
 Hoitojonoa päätettiin purkaa ostopalveluna yhtymähallituksen kokouksessa maalis-

kuussa ja huhtikuun kokouksessa valittiin ostopalvelun tuottaja kilpailutuksen jäl-
keen. Käytännön järjestelyjä on nyt sovittu ostopalvelun tuottajan kanssa. Asiakkaita 
ohjataan hoitojonosta ostopalveluun heti valitusajan umpeuduttua ja sopimusten 
allekirjoituksen jälkeen toukokuun puolivälissä. 

 
 

SUORITTEET  
Suoritteiden osalta talousarvion on laadittu summatasolla eli suoritteita ei ole suun-
niteltu ammatti- tai ikäryhmätasolla. Talousarviovertailu raportilla on siis toiminnoit-
tain yhteensä tasolla. Raportilla on vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-
taan. 

 
Valmistelija: Johtoryhmä 

 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

yhtymähallitus merkitsee 1-3,2022 toiminta- ja talousraportin tiedoksi. 
 
 
 
 Liitteet: 
 Liite 1: Lyhyt tuloslaskelma 
 Liite 2: Maksuosuudet 
 Liite 3: Erikoissairaanhoidon tilastot 
 
 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 84 
(asia 4)  
PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 
 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 13.5.2019 allekirjoitetun perussopimuk-

sen mukaan kuntayhtymällä on sen jäsenkuntien puolesta järjestämisvastuu laissa 
säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä kehittää ja koordinoi 
erikoissairaanhoitoa yhdessä jäsenkuntiensa kanssa. Lisäksi kuntayhtymä vastaa eri-
koissairaanhoidon talouden seurannasta ja raportoi siitä jäsenkunnille erikseen an-
nettavien ohjeiden mukaisesti.  

 
 Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen, jolloin sosiaali- ja tervey-

denhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä niille.  
Auran ja Pöytyän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tulee vastaamaan Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialue. Hyvinvointialueen alkaessa tulee Pöytyän kansanter-
veystyön kuntayhtymästä tarpeeton. Kuntayhtymän henkilöstö siirtyy sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta annetun toimeenpanolain nojalla 
liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 

 
 Kuntayhtymän perussopimuksen 27 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta päät-

tävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on 
huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. 
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suo-
rittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääoma-
osuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten 
täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suo-
rittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Jäsenkuntien valtuus-
tot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään 
jäsenkuntien valtuustoissa.  

 
 Kuntayhtymän palvelutuotannossa käytettävät rakennukset ja kiinteistöt ovat kun-

tayhtymän omistuksessa ja jäsenkunnat ovat 31.5.2019 päivätyssä BDO:n laatimassa 
Kiinteistöselvityksessä selvittäneet kuntien yhteistoiminnan kannalta tarkoituksen-
mukaista ratkaisua siirtää kiinteistöjen omistusoikeus kullekin jäsenkunnalle siten, 
että kunnan alueella sijaitsevat kuntayhtymän kiinteistöt siirrettäisiin kiinteistön si-
jaintikunnan omistukseen. Lisäksi on selvitetty, mitä etuja ja haittoja tai kustannuk-
sia järjestelystä mahdollisesti voisi aiheutua.  

 
 Em. selvityksen johtopäätöksissä todetaan seuraavaa: 
 ”Mikäli jäsenkunnat haluavat siirtää kuntayhtymän omistamat kiinteistöt itselleen, 

on suositeltavaa, että siirto tehdään kirjanpitoarvoista. Palautus tapahtuu pääoman 
palautuksena siten, että peruspääomaa alennetaan. Peruspääomaa voidaan alentaa 
kuitenkin enintään siihen määrään, joka on arvioitu pysyvien vastaavien määrä ta-
seessa sen jälkeen, kun rakennukset on luovutettu. Koska kiinteistöjen kirjanpitoar-
vot ylittävät peruspääoman alennuksen määrän, jää loppuosa arvosta jäsenkunnalle 
velaksi. Osapuolten tulisi sopia, onko velka koroton vai korollinen ja lyhennetäänkö 
sitä vai jääkö se pitkäaikaiseksi velaksi.  
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 Kiinteistöjen ottamisella kuntayhtymästä kirjanpitoarvoin osaksi pääoman palautuk-
sena ja osaksi velaksi ei ole tulosvaikutusta kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. 
Kunnan hankintamenoksi kiinteistölle muodostuu palautuvan pääoman ja velan yh-
teismäärä.  

 Luovutuksesta ei makseta varainsiirtoveroa. Kuntayhtymän kiinteistöinvestoinneista 
tekemien arvonlisäverojen vähennyksen tarkistusvastuu siirtyy jäsenkunnalle sille 
siirtyvän kiinteistön osalta. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus ei kuitenkaan muutu ja 
se vuokrataan kuntayhtymälle takaisin arvonlisäverollisella vuokrasopimuksella, ve-
roa ei tule maksettavaksi. Tuloverovaikutuksia ei ole.  

 Kunnat menettävät kiinteistöveron, joka niille on kertynyt kiinteistön ollessa kuntayh-
tymän omistuksella. Vero on ollut yhteensä noin 35.000 euroa. Vastaavasti kiinteis-
tökustannukset alenevat tällä määrällä.” 

 
 Auran ja Pöytyän kunnanjohtajat Terhi Källi ja Mika Joki sekä Pöytyän kansanterveys-

työn kuntayhtymän ma. yhtymäjohtaja Eveliina Kiiski ovat 12.4.2022 järjestetyssä 
viranhaltijaneuvottelussa keskustelleet kuntayhtymän tilanteesta ja päätyneet esit-
tämään kuntayhtymän tulevaisuudesta kuntayhtymän jäsenkunnille seuraavaa: 

 
1) Auran ja Pöytyän valtuustot päättävät käynnistää Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkuproses-

sin kokouksissaan toukokuussa 2022. 
2) Valtuustot toteavat, että perussopimuksen edellyttämä loppuselvitys tulee valmistua syyskuun 2022 lop-

puun mennessä. Loppuselvitys tulee laatia ulkopuolisen selvittäjän toimesta. Selvityksen valmiiksi saatta-
misesta vastaa kuntayhtymä. 

3) Loppuselvityksen laatimisen yhteydessä laaditaan erillinen purkusopimus, jossa sovitaan purkuprosessin 
yksityiskohdista, kiinteistöjen luovutuksesta kunnille sekä varmistetaan yhteistyö hyvinvointialueen 
kanssa siirtymävaiheessa. 

4) Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen ja purkusopimuksen sekä tekevät päätöksen kun-
tayhtymän purkamisesta marraskuun 2022 loppuun mennessä. 

5) Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä puretaan 31.12.2022. 
6) Vuoden 2022 tilinpäätös teetetään ulkopuolisena työnä ja vastuuvapauden myöntävät jäsenkuntien val-

tuustot. 

 Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt esitetyt päätökset 1-6 kokouksessaan 
2.5.2022 § 4 ja Auran kunnanvaltuusto käsittelee asian kokouksessaan 16.5.2022. 

 
 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkuprosessi ja selvitys on aloitettava 

viipymättä, koska selvitystyö on tehtävä syyskuun loppuun mennessä. Kuntayhty-
män johtaja on lähettänyt liitteessä olevan tarjouspyynnön purkamisprosessin hoita-
misesta FCG:lle ja BDO:lle. 

 BDO:n kokonaistarjous on 9 900 €.  
 FCG:n kokonaistarjous on 15 600 € – 19 200 € 
 

Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
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 Liite: 
 Liite 4: Kuntayhtymän purku, tarjouspyyntö 
 

Oheismateriaali: 
 Kuntayhtymän purku tarjous BDO 
 Kuntayhtymän purku tarjous FCG 
 
 
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan Marika Loposen päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi Pöytyän ja Auran valtuustojen päätökset käynnis-

tää Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän purkaminen. Valtuustojen päätösten 
johdosta yhtymähallitus päättää tilata BDO Oy:ltä kuntayhtymän loppuselvityksen 
oheisen tarjouspyynnön mukaisesti yhteishintaan 9 900 €. 

 
  
 
 
 
 
 Päätös: 

Yhtymähallitus päättää päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 85 
(asia 5) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SUUHYGIENISTIN TOIMELLE (nro 109) 

 
Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen vuoksi 
vapautuvalle suuhygienistin toimelle (nro 109) 1.1.2023 lukien toistaiseksi.  

 
Suuhygienistin toimen kelpoisuusvaatimuksena on suuhygienistin tutkinto sekä ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Toimen 
työaika on 38,25 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy sote-
sopimuksen liitteen 1 kohdan 01HOI030 mukaisesti. Tämänhetkinen suuhygienistin 
tehtäväkohtainen palkka on 2 540,00 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä on viisi suuhygienistin tointa, joista yksi toimii ns. varahenkilönä. 
Suuhygienistin palveluja annetaan kaikilla neljällä terveysasemalla. Tällä hetkellä yh-
den suuhygienistin sijaisuus täyttämättä, koska sijaisia ei ole ollut saatavilla. Varahen-
kilö tehnyt nyt kyseisen suuhygienistin tehtäviä, joten hänen työpanostaan ei ole ollut 
käytettävissä mm. loma- ja sairauspoissaoloissa. 

 Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan suuhygienistin toimelle (nro 109) 

1.1.2023 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 540,00 euroa kuukau-
dessa. 

 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 86 
(asia 6) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ HAMMASHOITAJAN TOIMELLE (nro 110) 

 
Vastaava hammaslääkäri pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläköitymisen vuoksi 
vapautuvalle hammashoitajan toimelle (nro 110) 1.9.2022 lukien toistaiseksi.  

 
Hammashoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tutkinto tai lä-
hihoitajan tutkinto (suuntautumisalueena suun terveydenhuolto). Toimen työaika on 
38,25 h/vko, työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen 
liitteen 1 kohdan 01HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen hammashoitajan tehtäväkoh-
tainen palkka on 2 234,87 euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymän hammashuollon asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteutta-
miseksi sekä hammashuollon osalta lakisääteisen välittömän yhteydensaannin ter-
veyskeskukseen toteutumisen varmistamiseksi, hammashoitajan toimen täyttö on 
välttämätöntä. 

 Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan hammashoitajan toimelle (nro 110) 

1.9.2022 lukien toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 234,87 euroa kuukau-
dessa. 

 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
pvm.              ____/____2022 
 
Allekirjoitus: 
 

 

§ 87 
(asia 7) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ SAIRAANHOITAJAN TOIMELLE (nro 57) 
 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa sairaanhoitajan irtisanoutumi-
sen johdosta 14.4.2022 vapautuneelle sairaanhoitajan toimelle (nro 57) toistaiseksi. 
Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto. 
 
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain 559/1994 mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia 
laillistettuna ammattihenkilönä. Toimen työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jak-
sotyö ja sen palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen liitteen 1 kohdan 01HOI030 mukai-
sesti. Tämänhetkinen osaston sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 505,36 
euroa kuukaudessa. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28 – potilaspaikkainen osasto. Vaihtuvuus 
osastolla on keskimäärin 3 potilasta/päivä. Potilasturvallisen hoidon vuoksi hoitajami-
toituksen tulee olla riittävä. Tämän vuoksi sairaanhoitajan toimen täyttäminen on 
välttämätöntä.  
Valmistelija: vastaava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle (nro 57) 
1.6.2022 alkaen toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka on 2 505,36 euroa kuukau-
dessa. 

 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 
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§ 88 
(asia 8) 
PERUSHOITAJAN (NRO 47) NIMIKKEEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAKSI JA TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN  

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta perushoitajan nimikkeen muuttamista lä-
hihoitajaksi ja täyttölupaa palvelualueen muutoksen myötä vapautuneelle perushoi-
tajan toimelle (nro 47) toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on osasto, Rii-
hikoski. 
 
Kuntayhtymässä toimii akuuttiluonteinen, 28 – potilaspaikkainen osasto. Vaihtuvuus 
osastolla on ka. 3 potilasta päivässä. Osastolla tehtävä työ on kolmivuorotyötä. Poti-
laiden asianmukaisen ja potilasturvallisen hoidon toteuttamiseksi on osastolla oltava 
riittävä hoitajamitoitus. Tämän vuoksi on lähihoitajan toimen täyttö välttämätöntä. 
 
Lähihoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on perus- tai lähihoitajan tutkinto. Toi-
men työaika on 38,25 h/vk, työaikamuotona jaksotyö. Toimen palkkaus määräytyy 
Sote - sopimuksen liitteen 1 kohdan 01HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen osaston 
lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2 222,35 euroa kuukaudessa. 
Valmistelija: vastaava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
 
 

Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää muuttaa perushoitajan nimikkeen (nro 47) lähihoitajaksi ja 
myöntää täyttöluvan lähihoitajan toimelle (nro 47) 23.5.2022 lukien toistaiseksi. Teh-
täväkohtainen palkka on 2 222,35 euroa kuukaudessa. 
 
 
 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 89  
(asia 9) 
KYRÖN TERVEYSASEMAN KATON KORJAUS 

 
Vuoden 2022 investointisuunnitelmassa on varauduttu Kyrön vesikatteen saneeraus-
työhön 90 000 euroa. 

 
Kyrön Terveysaseman alkuperäisen osan vesikate on pääosin alkuperäinen. Laajen-
nusosan rakentamisen yhteydessä palahuopa on uusittu neuvolasiiven etupuolen 
koko lappeelle sekä takasivulla alkuperäisen auman harjan tasalle. Alkuperäinen pa-
lahuopakate on alkanut vuotaa, koska kateliuskojen kiinnitysnauloja on alkanut 
lämpö- ja kosteusliikkeiden takia nousta läpi katteen rikkoen sen. 

 
Katteen korvaaminen peltikatteella edellyttäisi paloviranomaisten tulkinnan takia 
nykyisen katteen poistamista, mikä on arvioitu hyvin työlääksi ja kalliiksi. Peltikat-
teen ruoteiden asentaminen saisi mahdollisessa tulipalotilanteessa aikaan hankalasti 
sammutettavan raon. Uuden palahuovan asentaminen vanhan päälle, eikä uuden 
bitumikermin kiinnittäminenkään tuottaisi ulkonäöllisesti tyydyttävää ratkaisua. 

 
Katealan ammattilaisen suosituksesta päädyttiin pyytämään urakkatarjouksia seu-
raavasta korjaustavasta: 
 

• Nousseet naulat poistetaan, iv-laitteiden juuripellitykset irrotetaan 
• Räystäslinjalle kiinnitetään lauta vanerikorokkeiden varaan. Korokkeiden avulla 

syntyy tuuletusrako seuraavan eristeen uriin. 
• Katon lappeille asennetaan alapuolelta uritettu kova villa niin, että uuden ja van-

han katteen välissä mahdollisesti syntyvä kaasun paine pääsee purkautumaan ja 
tuulettumaan kohti harjaa. Mekaaninen kiinnitys 

• Nykyisen katteen harja leikataan auki tuuletuksen takaamiseksi n. 3 cm leveydeltä. 
• Varmistetaan ullakon tuuletus asentamalla alipainetuulettimet n. 4 m välein harjan 

tuntumaan. 
• Kiinnitetään pohjahuopa räystäältä harjalle. Mekaaninen kiinnitys + osittainen lii-

maus. 
• Asennetaan räystään tippapeltikaista ja viemärituuletusten lävistyskappaleet. 
• Asennetaan sirotepintainen pintakermi. 
• Asennetaan takaisin nostopellitykset, savupiipun nuohoustaso, lapetikkaat ym. va-

rustelu. 
 

Tarjouspyyntöasiakirjat laati Insinööritoimisto H. Kiiski Oy. Tarjous pyydettiin kol-
melta urakoitsijalta, jotka tutustuivat myös kohteeseen. Tarjous viimeinen jättöaika 
oli 8.5.2022 klo. 15.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: 
 
Kattava Oy, urakkahinta 65 000 eur alv 0%. 
Icopal Katto Oy, urakkahinta 88 500 eur alv 0%. 
Varsinaisbitumi Oy, urakkahinta 42 500 eur alv 0%. 
 

 Valmistelijat: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski, Pöytyän kunnan tekninen johtaja 
Tarmo Rantanen, Insinööritoimisto H. Kiiski Oy 
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Allekirjoitus: 
 

 

 
 
Ma. Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösehdotus: 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus päättää tilata Kyrön terveysase-
man katon korjaustyön halvimman urakkatarjouksen antaneelta Varsinaisbitumi 
Oy:ltä hintaan 42 500 eur alv 0 %. Ennen työn aloittamista pidetään urakoitsijan 
kanssa urakan selonottoneuvottelu. 
 
 
 
 
Päätös: 
Päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 
 
 
Oheismateriaalit: 
Tarjouspyyntö 
Tarjous Icopal katto Oy 
Tarjous Kattava Oy 
Tarjous Varsinaisbitumi Oy 
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§ 90  
(asia 10) 
JOHTORYHMÄN KESÄAJAN SIJAISJÄRJESTELYT 
 
 
  Kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski on vuosilomalla 22.6- 20.7.22 
  Johtava lääkäri on vapaalla 22.6- 20.7.22 
  Johtava hoitaja on vuosilomalla 25.7- 14.8 ja 19-25.9.22 
  Vastaava hammaslääkäri on vuosilomalla 27.6- 13.7 ja 26.7-21.8.22. 
 

Valmistelija: johtoryhmä 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiskin päätösehdotus: 
   
  yhtymähallitus päättää johtoryhmän kesäajan sijaiset seuraavasti: 
  kuntayhtymän johtaja 22.6- 20.7.22 Eija-Liisa Vikström 
  johtava lääkäri 22.6- 20.7.22 Leo Gu 
  johtava hoitaja 25.7- 14.8 ja 19-25.9.22 Marja Alila 
  vastaava hammaslääkäri 27.6- 13.7 Miika Forström ja 26.7- 21.8 Suvi Veistinen 
 
 
  Päätös: 
  Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 91 
(asia 11) 
HYVINVOINTIALUEELLE ANNETUT SELVITYKSET 
 
                      YH 23.2.2022:      § 33 

(asia 3) 
HYVINVOINTIALUEELLE  ANNETTAVA SELVITYS 

 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut Pöytyän kansanterveystyön kun-

tayhtymälle tietopyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tehtävien, henkilöstön ja tietojen 
siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. 

 
 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeen-

panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) edellyttää, että 
kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 
§:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi 
kunnan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkaku-
luista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää kuntayhty-
mältä käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Kuntayhty-
män on täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, 
siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvi-
tyksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen 
tarpeelliseksi. 

 
 Selvitys tulee olla organisaation hallintosäännön mukaisessa toimielimessä käsitelty 

siten, että päätös ja selvitystiedot voidaan toimittaa Varsinais-Suomen hyvinvointi-
alueelle 28.2.2022 klo 14.00 mennessä.  

 
 Henkilöstötietojen luovuttamista on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 15.12.2021. 

Yhteistyötoimikunta totesi kokouksessaan, että yhteistoimintamenettely hyvinvointi-
alueen valmistelun edellyttämästä selvityksestä on käyty. 

  
 Siirtyvää henkilöstöä ja palvelusuhdeasioita koskevat tiedot: 
 Kuntayhtymän henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Hyvinvointialueelle. Siirtyvän 

henkilöstön määrä on 124 vakinaista ja 2 määräaikaista (31.12.2021). Palkkasumma 
sivukuluineen 4 998 881 €. 

  
Siirtyvää omaisuutta koskevat tiedot: 
Hyvinvointialueelle siirtyy kaikki sellainen irtain, joka on hyvinvointialueen hallintaan 
siirtyvissä toimitiloissa hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan 
käytössä. 

 Omaisuus siirtyy ilman korvausta. Siirtyvää omaisuutta ovat koneet, kalusto, laitteet, 
kulkuneuvot, ICT-laitteet, muu työvälineistö, arvo ja taide-esineet sekä lääkinnälliset 
laitteet. Tasearvoa siirtyvällä omaisuudella 31.12.2021 yhteensä 4 813,60 €. Siirtyviä 
leasingvastuita on kuntayhtymän käytössä tällä hetkellä 72 210 €. 
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Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot: 
 Sopimukset, jotka sisältönsä puolesta kuuluvat Hyvinvointialueelle, siirtyvät Varsi-

nais-Suomen hyvinvointialueelle. Lisäksi tietopyynnössä pyydetään selvittämään yk-
silöä koskevat terveydenhuollon palveluihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset. 

 
 Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi: 
 Voimaanpanolain §22 mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen  hallintaan 

1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se 
on voimassa vähintään 31.12.2025 asti ( siirtymäsäännös). Hyvinvointialueella on 
oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä 
kunnalle 12 kk ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. 

 Vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena ole-
vaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toimitiloja, jotka siirtyvät hyvinvointialu-
een hallintaan on yhteensä kahdeksan (8). Tiloihin kuuluva irtaimisto siirtyy hyvin-
vointialueelle korvauksetta. Oheismateriaalina luettelo siirtyvistä tiloista.  
 
Lisäksi on pyydetty selvitykset asiakirjahallinnosta ja yhteisöavustuksista. 
 
Annettavat selvitykset ovat varsin laajoja ja tässä vaiheessa vielä osittain keskeneräi-
siä. Tietoluovutusten sisältöjä voidaan tarkentaa ja korjata 30.6.2022 mennessä. 
 
Valmistelija: ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 

 
   
  OHEISMATERIAALI:  Hyvinvointialueen ohjeistus 
    Asiakirjahallinnon kysely 
    Toimitilojen perustiedot 
    Erittely siirtyvästä omaisuudesta 
    Siirtyvät sopimukset 
        

YT-neuvottelu 15.2.2022 
    

 
Henkilöstösiirto kokonaisuutta ja yksilösopimuksia ei lähetetä oheismateriaalin mu-
kana. Hyvinvointialueen ohjeistus on, että ne siirtyvät vain organisaatiolta toiselle 
tietoturvariskin vuoksi. 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiisken päätösesitys: yhtymähallitus:  
 
1.toteaa, että sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 
§:n mukainen selvitys (oheismateriaalina) siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, 
vastuista ja vuokrattavista tiloista ja arvio (oheismateriaalina) siirtyvän henkilöstön 
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määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta, on tehty ja 2.valtuuttaa kuntayhty-
män johtaja Eveliina Kiisken toimittamaan selvityksen hyvinvointialueelle ja teke-
mään selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen antamisen jälkeen 30.6. 
mennessä. 3. Yhtymähallitus lähettää päätöksen tiedoksi Auran ja Pöytyän kunnan-
valtuustoille 
_____________________ 
 
HVA:lle 12.5.2022 mennessä annetut täydentävät annetut selvitykset: 
 
- Omaisuuden siirto 
- Kulunvalvonta tiedot 
- Viestinnän järjestelmäkysely 
- Tietojohtamisen ja -järjestelmien yhteyshenkilöiden ilmoittaminen 
- Päätelaitekysely 
- Tietopyyntö puheympäristöpalveluista 

 
  HVA:lle 31.5.2022 annettavat tarkennettavat selvitykset 
 
 

- Toimitilojen lisätiedot  
- Yksilökohtaiset sopimukset 
- Sopimusten lisätiedot 
- Asiakirjahallinnon järjestäminen 
- Investoinnit ja hankinnat vuodelle 2023 

 
 
  Oheismateriaali: Siirtosuunnitelma 
 
 
 
Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiskin päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää: merkitä tiedoksi hyvinvointialueelle toimitetut uudet selvi-
tykset ja siirtosuunnitelman. 

 
  Päätös: 
  Päätösehdotuksen mukaisesti. 
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§ 92 
(asia 12) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
   
  Ma. kuntayhtymän johtaja Eveliina Kiiski 
   20 § 2022 Päätös lisätyön korvaamisesta 
   21 § 2022 Työajantasausvapaan hyväksyminen 
   22 § 2022 Hammashoitajan toimen täyttö vakanssi 113 

23 § 2022 Auran terveysaseman ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus-ja    
säätötyön hankinta 

 
 
 
  Johtava lääkäri Katja Virta 
   A2/22/KV Vastuulisästä 
   
   
  Johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 
   R2/2022 Päätös sairaanhoitajan työpanoksen hankkimisesta 
   
 
 
  Vastaava hammaslääkäri Heli Kriikkula 
  O2/2022 Irtisanoutumisen hyväksyminen 

Y1/2022 Työajan muutos 
 
 
   
     

Päätös: 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi.  
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§ 93 
(asia 13) 
TIEDOKSI 

- Sopimusten siirto ja optioiden käyttö. 
 
- Pöytäkirjanote; Pöytyän kunta, Khall 25.4.2022 § 104 

 

- Pöytäkirjanote; Auran kunta, Kunnanvaltuusto 16.5.2022 § 14 
 

- Pöytäkirjanote; Auran kunta, Kunnanvaltuusto 16.5.2022 § 15 
  

 
- Taloustoimisto tulee muuttamaan ns. vanhan sairaalan tiloihin kesän aikana. Hy-

vinvointialueen aloittaessa tullaan työhuoneasioihin palaamaan uudestaan, kun 
tiedetään, miten tukipalvelut järjestetään jatkossa.  

 
-  Kesäkuun yhtymähallitus 15.6.22 klo 17.00 teams- kokouksena taloustoimiston   

muuton vuoksi. 
   
 
 Liite 5: Neuvolatulokset 2021 
 
 

Päätös:  
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi. 
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§ 94 
(asia 14) 
YLEISKIRJEET 
  Kuntatalouden tiedote 2.5.2022, 12/2022: 
   Raportointikokonaisuuksien avautuminen viivästyy edelleen. 
 
  Kuntatalouden tiedote 3.5.2022, 13/2022:    

Palveluluokkainen tilinpäätösraportoinnin ja raportointikokonaisuuk-
sien avautuminen viivästyy edelleen.  

 
 
   
 
 
§ 95 
(asia 15) 
MUUT ASIAT 

- Yhtymähallituksen puheenjohtaja kertoo, että on ollut antamassa tilannekat-
sauksen tarkastuslautakunnalle vuodesta 2021. 

 
  

- Keskustelua kesän lääkäritilanteesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 96 
(asia 16) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15 
 

  
  
  


